
Els contes populars a l’abast dels més petits:
un recopilatori per a nens i nenes a partir de
3 anys que inclou quatre clàssics de la litera-
tura infantil i un CD que reprodueix fidelment
els textos de la col·lecció «El cavall volador
clàssic» i en fa una narració dramatitzada i
amb efectes sonors.

Una combinació de lectura i audició que
entusiasmarà els petits lectors.

9 788498 252538



La vella del bosc

Il·lustracionß: Mabel Piérola
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Una vegada, una noia
'que buscava herbeß

"eß va "endinsar 'al bosc i "eß va perdre.
–Què faré 'ara, pobra 'de mi?

No sabré sortir 'd’aquest bosc i "em moriré!
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Al 'cap 'd’una "estona, li va venir 'gana.
Llavorß, va 'arribar volant

un 'colomet blanc 'amb una 'clau 'd’or 'al bec. 
–Veuß 'aquell 'arbre 'que té un pany?

Obre’l i hi trobaràß pa 'a 'dojo
–li va 'dir "el 'colom.

I 'així va ser.





El petit avet

Il·lustracionß: Rosa M. Curto
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Enmig 'd’un bosc immenß,
hi vivia un 'avet molt petit

'que tenia molta pressa per 'créixer.
Però han 'de passar moltß 'anyß
'abanß un 'arbre no "éß 'gran.
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Quan va 'arribar l’hivern,
van 'aparèixer 'al bosc unß llenyataireß
i se’n van "endur totß "elß 'arbreß joveß
'que "eren méß 'granß 'que "el petit 'avet.





Blancaneu

Il·lustracionß: Javier Andrada
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Una vegada hi havia un rei i una reina
'que van tenir una filla preciosa

'que "eß 'deia Blancaneu.
Però la mare va morir 'al 'cap 'de poc

i "el pare "eß va tornar 'a 'casar.
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La nova reina "era una bruixa "envejosa
i presumida 'que tot "el 'dia

"eß mirava 'al mirall i li preguntava:
–Mirall, 'digue’m la veritat, ¿'qui "éß la méß

bonica 'del reialme?





Els cignes salvatges

Il·lustracionß: Marina Seoane
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Una vegada hi havia un rei vidu
'que tenia 'onze fillß

i una filla bonica 'com un sol.
Un bon 'dia, però, "el rei
"eß va tornar 'a 'casar

'amb una 'dona 'que 'odiava "elß nenß.
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—Aneu 'a volar pel món
i ben lluny 'd’aquí!

—va 'dir la reina malvada.
I "elß nenß "eß van 'convertir

"en 'onze bonicß 'cigneß salvatgeß
'que van "emprendre "el vol.

A la princesa la va "enviar 'a fer-se 'gran
'a 'casa 'd’unß llenyataireß

pobreß 'del bosc.
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